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رهاب والظلم مصدر اإلهم التحالف الالوطني ن أ فيه يؤكدبيان جيش رجال الطريقة النقشبندية 

  هتظاهراتركوب موجة  فياقي يمكرون ويخادعون الشعب العرنهم أو والفساد
 

 يا أبناء شعبنا العراقي األبي. 

 يا أبناء أمتنا العربية اإلسالمية.

 ن جيشنا جيش رجال الطريقة النقشبندية يؤكد ما يلي:إ

جندة أداة لتنفيذ أوهم  ،رهاب والظلم والفساد وعدم االستقرارن التحالف الالوطني في بغداد هم مصدر اإلإ .1

 والعالم وتهديد المصالح الدولية.في العراق والمنطقة يران التوسعية إ

هي و ،حرار العراقأنتفاضة ال امتداد الإما هي الفساد الظلم ورهاب واإلضد بي شعبنا العراقي األتظاهرات إن  .2

 .جائر حق عند سلطان كلمة

رهاب والظلم اإلقادة ومكر مخادعة  مال تنطلي عليهوطليعته جيش رجال الطريقة النقشبندية  يالعراق ناإن شعب .3

ذ هم إ ؛الشعبية وادعائهم زورا قيادتها ات)قادة التحالف الالوطني( في ركوبهم لموجة التظاهروالفساد 

هم قادتها  ةضد حكوميقوموا بمظاهرة واحتجاج ن أفليس من المعقول  ،الظالمون والمفسدونرهابيون واإل

نهم أالعراقي يسوقوا على شعبنا لال إومكرهم هذا  وما مخادعتهم ،حرص الناس على بقائهاأوعناصرها وهم 

 .بي األالعراقي خرى على رقاب شعبنا أيتسلطوا مرة لبمعزل عن ظلم حكومتهم وفسادها 

رهاب ن ال يسمح بالتواجد لقادة اإلأالتظاهر واالحتجاج الشعبية  ته فين من مصلحة شعبنا العراقي في مسيرإ .4

، ويقطع في ساحات وميادين تظاهرات واحتجاجات شعبنا العراقي (التحالف الالوطنيقادة والظلم والفساد )

 رهابهم وظلمهم وفسادهم.إلكي ال يجدوا منفذا الستمرار طريق مكرهم وخداعهم 

 (قادة التحالف الالوطنيرهابيين والظلمة والفاسدين )اإل تنطلي عليه وعود وال ظويق إن شعبنا العراقي واع   .5

يعدون شعبنا ، فهم السياسية المشبوهة اللعبةفي كل دورة من دورات العراقي ث جربهم شعبنا حي ؛الكاذبة

 ،سيهآعناء الشعب وم وال يهمهم ،ظلمهم وفسادهم وال ينقصونرهابهم وإيزيدون في بل وال يوفون العراقي 

 .وطننا وال منوهم ليسوا من شعبنا 

)قادة التحالف الالوطني( رهاب والظلم والفساد اإلقادة  قةمالحويطالب بحقوقه المسلوبة العراقي  عبنان شإ .6

 رهابيين ومجرمي حرب ومفسدين.إباعتبارهم قضائيا 

 حقوقه ومطالبهحتى تتحقق جميع دامة زخمها إو ،في مظاهراته ومواصلتهاالعراقي شعبنا ثبات ضرورة  .7

 .ودستورها المزيفاللعبة السياسية المشبوهة سقاط إو

مع شعبنا العراقي للخروج من محنته نسانية والمنظمات اإلحالف العربي والمجتمع الدولي ضرورة تعاون الت .8

   استقرار المنطقة. ومين أزمته السياسية الخانقة للحفاظ على المصالح الدولية وتأو
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